
ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Agosto/2020

11 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM-

0001Programa: Ação Legislativa-

Descrição Detalhada do Programa
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha),
(Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores,
outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária à
manutenção do processo legislativo.Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com a finalidade
da entidade a que é destinada (educação, assistência social, saúde, etc.).

Ação: Manutenção da  Câmara Municipal-2-001

Descrição Detalhada da Ação

Manutenção da  Câmara Municipal

Unidade de Medida: und

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa Data Lanç. Nr. Empenho Valor

1.700,00216001Empenho Referente ao fornecimento de refeições para reunião dos vereadores da Câmara
Municipal de Marapanim.

03/08/2020

1.045,00216004Empenho Referente a serviços prestados de auxiliar de serviços gerais do prédio da
Câmara Municipal de Marapanim, no mês de Julho/2020.

03/08/2020

1.045,00216006Empenho referente a serviços prestados de auxiliar de serviços gerais na Câmara
Municipal de Marapanim, no mês de julho/2020.

03/08/2020

173,40217001Aquisição de combustível destinado para o consumo dos veículos da câmara Municipal. 04/08/2020

600,00218001Referente ao pagamento de diárias para senhor vereador André Luiz dos Santos Chaves , a
serviço desta casa legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data de 05 e 06 de Agosto
de 2020, para participar de ações de interesse desta Câmara.Portaria nº 52/2020,

05/08/2020

240,00218002Referente ao pagamento de diária, a serviço desta Casa Legislativa para a cidade de
Belém, na data de 05 e 06 de Agosto  de 2020, para participar de ações de interesse
desta Câmara.Portaria 53/2020.

05/08/2020

157,95219001Empenho Referente a aquisição de materiais de consumo diversos. 06/08/2020

47,85219002Pagamento Referente a aquisição de materiais de consumo diversos. 06/08/2020

2.500,00219003Referente assessoria especializada em transparência publica para atendimento ás leis da
transparência (LC 131/2009) e de acesso a informação (Lei 12.527/2011). Referente ao mês
de AGOSTO 2020.

06/08/2020

100,00225001Empenho Referente ao pagamento de gasolina aditivada e gasolina comum. 12/08/2020

2.754,00226001REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. 13/08/2020

1.750,00227001Empenho referente a Serviços Prestados de segurança particular nas sessões plenárias da
Câmara Municipal de Marapanim, período de 07/08 a 14/08/2020.

14/08/2020

10.000,00227003Empenho referente a Serviços de contabilidade pública referente ao mês de Agosto de
2020.

14/08/2020

480,00227005Referente ao pagamento de diárias, a serviço desta Casa Legislativa para a cidade de
Belém, na data de 17,18,19 e 20 de Agosto  de 2020, para participar de ações de
interesse desta Câmara.Portaria 54/2020.

14/08/2020

10.000,00227007EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A CÂMARA 
MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO/2020.

14/08/2020

76,85230001Empenho Referente a aquisição de materiais de consumo diversos. 17/08/2020

20,25230002Empenho Referente a aquisição de materiais de consumo diversos. 17/08/2020

38,80230003Empenho Referente a aquisição de materiais de consumo diversos. 17/08/2020

408,75231001Empenho Referente a publicação do IOEPA para a Câmara Municipal. 18/08/2020

115,00232001EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES PARA A CÂMARA. (02
ENCADERNAÇÕES E 340 COPIAS XEROX)

19/08/2020

3.500,00232003Empenho referente aos serviços de Operador de áudio e vídeo, transmissão Simultânea e
Jornalistica das Sessães no Plenário da Câmara Municipal de Marapanim, referente a
Agosto/2020

19/08/2020

11.290,93232005Referente ao pagamento da folha Administrativo  referente ao mês de AGOSTO de 2020. 19/08/2020

72.500,00232015Referente aos subsídios dos Vereadores, do mês de agosto de 2020. 19/08/2020

1.045,00232020Empenho referente a serviços prestados de Agente de portaria da Câmara Municipal de
Marapanim, referente ao mês de Agosto/2020.

19/08/2020

1.250,68232022Empenho referente prestação de serviços de segurança patrimonial do predio da Câmara
municipal de Marapanim, referente ao mês de Agosto/2020.

19/08/2020

1.250,68232024Empenho referente  a prestação de serviços de segurança patrimonial do prédio da Câmara
Municipal de Marapanim, referente ao mês de Agosto/2020.

19/08/2020

1.246,87232028Empenho referente a Serviços prestados de auxiliar administrativo da Câmara Municipal. 19/08/2020

787,50232034Empenho Referente ao serviços de limpeza e manutenção do poço, caixa de gordura e esgoto
do prédio da Câmara Municipal de Marapanim, julho/2020

19/08/2020

Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R$ 1.854.000,00
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ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Agosto/2020

11 CÂMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM-

0001Programa: Ação Legislativa-

Ação: Manutenção da  Câmara Municipal-2-001

315,79232040Empenho referente a serviços de instalação de aparelho de internet no mês de
Agosto/2020.

19/08/2020

1.045,00232042Empenho referente a serviços prestados de auxiliar de serviços gerais na Câmara
Municipal de Marapanim, no mês de agosto/2020.

19/08/2020

1.045,00232044Empenho Referente a serviços de auxiliar de arquivo da Câmara Municipal de Marapanim,
referente ao mês de agosto/2020.

19/08/2020

1.250,68232046Empenho Referente a serviços prestados de assistente de segurança patrimonial do prédio
da Câmara Municipal de Marapanim, referente ao mês de agosto de 2020.

19/08/2020

486,32233001Empenho referente a serviços de restaurante. 20/08/2020

129,99233002Serviços de acesso a internet SCM. 20/08/2020

7.606,38233004Referente a contribuição Patronal das folha de Pagamento dos servidores, referente ao
mês de JULHO de 2020.

20/08/2020

7.250,00233006Referente ao Subsídio do Presidente, referente ao mês de Agosto de 2020. 20/08/2020

298,35233014Empenho Referente a aquisição de materiais de consumo diversos. 20/08/2020

1.500,00234003Empenho Referente a serviços fotográficos no dia 21/08/2020. 21/08/2020

800,00234005Empenho referente a serviços prestados de apoio administrativos na organização de
arquivo e arquivamento.

21/08/2020

936,84234007Empenho Refente ao fornecimento de refeições. 21/08/2020

1.600,00234009Empenho Referente a serviços de Assistência Administrativa no período de julho a
agosto/2020.

21/08/2020

600,00237001Referente ao pagamento de diárias para senhor vereador André Luiz dos Santos Chaves , a
serviço desta casa legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data de 24 e 25 de Agosto
de 2020, para participar de ações de interesse desta Câmara.Portaria nº 58/2020,

24/08/2020

750,00237002Empenho referente a Serviços Prestados de segurança particular nas sessões plenárias da
Câmara Municipal de Marapanim, período de 21/08/2020.

24/08/2020

1.220,00238001Empenho Referente manutenção de rede interna de internet. 25/08/2020

513,78238003Empenho Referente ao fornecimento de energia elétrica da Câmara Municipal de Marapanim,
no mês de AGOSTO de 2020.

25/08/2020

600,00238008Referente ao pagamento de diárias para o senhor vereador Edmilson Ferreira da Silva, a
serviços desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data de 25 e 26 de agosto
de 2020, para participar de ações do interesse desta Câmara. Portaria nº 55/2020.

25/08/2020

120,00238009Referente  diária para a senhora servidora LUCIANA C OLIVEIRA CUNHA, a serviço desta
casa legislativa para a cidade de Belém, na data de 25 de agosto de 2020, para
participar de ações de interesse desta Câmara. PORTARIA Nº 60/20.

25/08/2020

600,00239001Referente ao pagamento de diárias ao vereador senhor Fábio Nonato Monteiro Carvalho, a
serviço desta casa legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data de 26 e 27 de agosto
de 2020, para participar de ações de interesse desta Câmara.Portaria nº 57/2020.

26/08/2020

1.600,00239002Limpeza, manutenção, reparo troca de gas de equipamento tipo central de ar condicionado
para Câmara Municipal de Marapanim nos meses de julho e agosto de 2020.

26/08/2020

300,00240001Referente ao pagamento de diárias para senhora vereadora Terezinha Alves Fernandes, a
serviço desta casa legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data 27 de agosto de 2020,
para participar de ações de interesse desta Câmara. Portaria nº56/2019.

27/08/2020

300,00240002Referente ao pagamento de de diárias para o vereador senhor Edson Bentes Naiff Junior, a
serviço desta casa legislativa, para à cidade de Belém-Pa, na data de 27 de agosto de
2020, para participar de ações de interesse desta câmara. Portaria nº 59/2020.

27/08/2020

2.150,00241006Empenho referente aos serviços prestados de carpinteiro na reforma de forro de madeira
de três gabinetes da Câmara municipal de Marapanim.

28/08/2020

788,10241009Referente ao pagamento de tarifas Bancárias. 28/08/2020

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 159.930,74

Ação: Const.Ref. Ampli, e  Aparelhame×…-2-002

Descrição Detalhada da Ação

Const.Ref. Ampli, e  Aparelhamento do Prédio da  Câmara

Unidade de Medida: und

Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R$ 125.000,00

******* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *******

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 159.930,74
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